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Multidisciplinary research group combining research 
traditions, concepts and methods from  

Urban geography: urban 
segregation research 

Social epidemiology 
and public health: 
health inequality 
research 

Education: 
differentiation 
in educational 
outcomes  

Statistics: advanced 
hierarchical modelling  

MetrOP 



Yhteiskunnalliset muutokset ovat oppilaiden 
kehityksen makrotausta.  
Nyt tarkastelun kohteena oleva pääprosessi on 
kaupungistuminen ja sen kärkimuoto 
metropolisaatio (urbanization and 
metropolization), joka tuottaisi keskuksen ja reunan 
välille keskiarvoeroja ja varianssieroja.  
Pääväline tässä esityksessä: koulutuksellinen tasa-
arvotase, eli millaisia gappejä on löydettävissä: 
perheen koulutustaso ja kuntien/koulujen/luokkien 
varianssikomponentit erityisinä esimerkkeinä.  

Päähypoteesi 



1. The period of urbanization and collective 
framework for education and work: universal 
commitments and obligations (’virtues’) 

  1968-1989/1990-2000 

 no real issue of urban education 

2. The period of metropolization and 
’individualized’ frameworks: task-speficic 
commitments and fewer obligations 

 visible since 2003-2005-2006-2007 

  urban education becomes an issue  

Two periods 



Urban education? 

Prevalence and carriers of risk factors are increasing 
and creating strong outcome-differentials which 
increases subjective evaluations and decisions by 
families, which… 

Risk factors (economic, social, individual) decrease 
scholastic outcomes and increase refusal,  
opposition and non-well-being 

Urban education: to fight against the odds of risk 
factors, to re-invent and re-create commitment and 
well-feeling 



Seudullinen ydinalue  
(Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) 
 
nopean kasvun kunnat  
(Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula 
ja Vihti)  
 
muut kunnat  
(Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja 
Pornainen)    



Aineisto on kerätty sekä paperi-ja-kynä-
menetelmällä että tietokoneella.  
Aineisto on maksimissaan 9791 oppilasta, yli 
tuhat luokkaa, 131 koulua ja 14 kuntaa. 
Muuttujakohtaisesti hävikkiä tietysti on ja 
monissa analyyseissä on siten pienemmät 
numerukset.  
Sisäisen kadon osalta on noudatettu erilaisia 
sääntöjä, omat analyysini perustuvat 
puhdistettuun dataan, jossa on mukana 
8374 oppilasta, 630 luokkaa ja 129 koulua.  
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Korrelaatiot 
keskiarvoon 



N ka kh 

Oppimista haittaavat 
asenteet 

8373 3,23 0,89 

Oppimista tukevat 
asenteet 

8373 5,24 0,97 

Kouluasenteet: yhdistetty 8373 4,50 0,79 

Lukuaineiden keskiarvo 8168 8,21 0,86 

Osaaminen 7832 0 1 

1. 2. 3. 4. 

1. Haittaavat asenteet 

2. Tukevat asenteet -0,43 

3. Kouluasenteet: 
yhdistetty 

-0,83 0,86 

4. Lukuaineiden 
keskiarvo 

-0,40 0,40 0,47 

5. Osaaminen -0,36 0,24 0,36 0,65 



Äidin 
koulutus 

Keski-
virhe 

Isän 
koulutus 

Keski-virhe 

Kansa- tai 
peruskoulu  

-0,25 0,036 - 0,20 0,037 

lähtötaso 0 0 

Alempi keskitaso + 0,17 0,036 + 0,11 0,040 

Ylempi keskitaso + 0,27 0,036 + 0,13 0,039 

Alempi 
korkeataso 

+ 0,44 0,041 + 0,38 0,038 

Ylempi 
korkeataso 

+ 0,60 0,041 + 0,53 0,038 

Jatkotutkinto + 0,68 0,084 + 0,56 0,077 

Osoitettu osaaminen 
selitettävänä 



Oppilastasolla 
+0.25. mutta 
 
Koulutasolla 
+0.62 
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MLwiN-mallinnus, 
Havaintoyksiköt järjestetty , 
Ilman luottamusvälejä 

Keskiarvon 0 arvo on 
8.13 4-10 asteikossa  
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3 4 



1 2 

3   

Paneelikuviot 1 ja 2 otettu 
edellisistä, kolmas laskettu 
ehdollisena (testisuoritus/GPA 
vakioituna). Asteikko 
muutettu paljon pienemmäksi (-3 --
- +3, -0.4 --- 0.4), 
ja kuntien keskiarvojen 95%  
luottamusvälit lisätty.  

Turkoosissa 
kunnassa 
annettiin testi-
tulokseen 
nähden 
liian korkeita 
arvosanoja tai 
oppilaat eivät 
viitsineet yrittää 
tehtävissä.   



Koulujen oppimistaidon keskiarvot kuntaryhmittäin 
Pääkaupunkiseudulla (4 kuntaa) parhaat ja heikoimmat. 
 
Pienet keskiarvoerot (<1%), varianssit ovat erisuuret 
(p<.001). [laskettu Anovalla ja Levenen testillä]. 
Kuvio on tehty monitaso-ohjelmalla MLwiN. 



Koulujen asenteiden keskiarvot kuntaryhmittäin 
Keskiarvoerot ovat pienet (selitys 1.6 %) , mutta varianssit 
ovat erisuuret (p<.001). [Varianssitestit Levene; kuvio MLwiN]  



Kunta Koulu Luokka 

Todistusarvosanat (6. lk) 1 % 6 % 15 % 

Oppimaan oppiminen 1 % 4 % 15 % 

Äidinkieli ja 

matematiikka  
1 % 8 % 16 % 

Koulutuksen tasa-arvotase  
Kunnan, koulun ja luokan osuus oppilaiden koulumenestyksessä ja 
arvioinnissa osoitetuissa osaamisissa ilmenevästä vaihtelusta 



Urbanisaation ja metropolisaation 
yleisefektit olisivat siis Helsingin 
metropolialueella siten, että kuntien 
kesken ei juuri ole merkittäviä 
keskiarvoeroja koulusuorituksissa tai 
oppimisvalmiuksissa, mutta varianssit 
kyllä ovat tilastollisesti erisuuruiset siten, 
että oppilaiden välinen vaihtelu on 
suurinta pääkaupunkikunnissa. 
Muutakin kiinnostavaa löytyisi, mutta … 
 


